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S I N T E Z A 
 

lucrărilor şedinţelor din  zilele de 2 şi 3 aprilie 2013 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind 

înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL-x 

616/2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor.  În data de 

18 februarie, în cadrul şedinţei de plen, proiectul de lege a fost retrimis la 

Comisie în vederea întocmirii unui raport înlocuitor. La lucrările Comisiei a 

participat, în calitate de invitat, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în 

Ministerul Culturii. Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de 

lege. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul 

deputat Márton Árpád Francisc. Membrii Comisiei au analizat Punctul de 

vedere al Guvernului, în care se recomandă corelarea textului Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 cu conţinutul Legii 55/2013 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele 

măsuri în domeniul cultural. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului un raport de adoptare, 

cu amendamente. 

2. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua 

Patrimoniului Mondial UNESCO din România (PL-x 214/29.05.20012). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei a participat 

doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerului Culturii. Membrii 
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Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege şi Punctul de vedere al 

Guvernului, care susţine adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de 

Senat. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să înainteze plenului un raport de adoptare în forma prezentată. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 

631/16.11.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei a participat din partea Ministerului Culturii doamna Irina Cajal, 

subsecretar de stat. Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de 

lege. Doamna subsecretar de stat Irina Cajal a informat Comisia cu privire la 

Punctul de vedere al Guvernului, care este negativ. La finalul dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  să transmită plenului 

un raport de respingere. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului” 

(PL-x 250/12.06.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrii 

Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege şi Punctul de vedere al 

Guvernului, care nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

transmită plenului un raport de respingere. 

5. Diverse. Domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu a prezentat membrilor 

Comisiei concluziile discuţiilor purtate cu ocazia vizitei efectuate miercuri 

27 martie a.c. la studiourile centrale ale Societăţii Române de Televiziune, 

precum şi solicitările adresate Comisiei de către reprezentanţii conducerii 

serviciului public de televiziune, privind iniţierea unor modificări legislative, 

în scopul optimizării activităţii instituţiei.  
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În zilele de 2 şi 3 aprilie din numărul total de 22 de membri, au fost 

prezenţi 18 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP. al PNL), dl. 

vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu (GP. al PSD), dl. vicepreşedinte 

Slavomir Gvozdenovici (GP. al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (GP. al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP. al 

PSD), domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Ciubotaru 

Lucian Manuel, dl. deputat Florea Damian (G.P. al PC) dl. deputat Virgil E. 

Delureanu (GP. al PSD), dl. deputat Toader Dima (GP. al PSD), dl. deputat 

Kelemen Hunor (GP. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP. al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PP-DD), dl. deputat Ion Ochi 

(G.P. al PSD), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP. al PP-DD), dl. deputat Mihai-

Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al 

PNL) şi dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL); au fost absenţi: domnul 

deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PDL), domnul deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PDL), domnul deputat Dan-Cristian Popescu (G.P. al 

PDL) şi domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD.  

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR, 
Florin - Costin PÂSLARU 
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